
S PLYNULÝM PRÚDOM VYSOKOTLAKOVEJ PARY

UHLADZUJÚCA PARNÁ
ŽEHLIČKA

UNIKÁTNA PARNÁ TECHNOLÓGIA ŽEHLIČKY STEAMPOD 
ZABRAŇUJE VYSUŠOVANIU VLASOV POČAS ŽEHLENIA 
A NAVYŠE, VĎAKA POUŽITIU S PRÍPRAVKAMI VLASOVEJ 
STAROSTLIVOSTI, STEAMPOD VLASY HĹBKOVO 
OBNOVUJE A VYŽIVUJE.

PLYNULÝ PRÚD 
VYSOKOTLAKOVEJ PARY
(3,5g/min.)
OKAMŽITÉ VYTVORENIE PARY

SNÍMATEĽNÝ 
SEPARAČNÝ 
HREBIENOK

CHLADNEJŠÍ POVRCH 
RUKOVÄTE PRI PRÁCI
(O 11 °C CHLADNEJŠÍ 
NEŽ STEAMPOD 1)

ZÁSOBNÍK NA VODU 
ŽEHLIČKA STEAMPOD
NA DOMÁCE POUŽITIE

POHYBLIVÉ, 
EXTRA HLADKÉ
A TVRDENÉ 
KERAMICKÉ PLATNE

5 STUPŇOV
NASTAVENIA
TEPLOTY UŽ OD 140 °C, 
S TEPLOTNOU PAMÄŤOU 
(140 °C - 210 °C)

NOVÝ ERGONOMICKÝ
DIZAJN: 

ÚTLEJŠIA A ĽAHŠIA
NA JEDNODUCHŠIE

A RÝCHLEJŠIE 
VYROVNANIE VLASOV

SYSTÉM NA ČISTENIE
VODY (225 ML)

PROFESIONÁLNA
ŽEHLIČKA STEAMPOD



PROFESIONÁLNA ŽEHLIČKA STEAMPOD  
SO SYSTÉMOM ČISTENIA VODY

jedným ťahom zmení vzhľad vlasov Vašej klientky, a zároveň ich 
chráni s optimálnym rešpektom k vlasovému vláknu.  
Vlasy zanechá hladké a hebké na dotyk, a vďaka použitiu 
vlasových produktov Steampod dodá úžasnú textúru 
s dlhodobým výsledkom. 

VYSOKOÚČINNÝ OBNOVUJÚCI  
A VYHLADZUJÚCI KRÉM
- PRE HUSTÉ VLASY

Aktivovaný parnou žehličkou 
Steampod na dosiahnutie optimálneho 
uhladenia a splývajúceho efektu 
vlasov. Vďaka technológii Pro-Keratin 
s obsahom ceramidov a kationických 
polymérov, pomáha obnoviť a chrániť 
vlasové vlákno bez zaťaženia počas 
uhladzujúceho procesu. 

Použitie: Naneste v malom množstve 
do umytých a uterákom vysušených 
vlasov a rovnomerne rozdistribujte do 
dĺžok a končekov. Prečešte a zľahka 
presušte, potom upravte s použitím 
parnej žehličky Steampod. 

TIP: Pri veľmi nepoddajných hustých 
vlasoch začnite najskôr zredukovaním 
ich objemu pomocou fénu a okrúhlej 
kefy postupujúc od korienkov. 

STEAMPOD, ŽEHLIČKA NA DOMÁCE POUŽITIE

jedným ťahom zmení vzhľad vlasov, a zároveň 
ich chráni pred vysušovaním. Zanechá ich hladké 
a hebké na dotyk, a vďaka použitiu vlasových 
produktov Steampod, dodá úžasnú textúru 
s dlhodobým výsledkom. 

VYSOKOÚČINNÉ VYPLŇUJÚCE 
A VYHLADZUJÚCE MLIEKO
- PRE JEMNÉ VLASY

Aktivované parnou žehličkou 
Steampod na dosiahnutie 
optimálneho uhladenia a pružného 
pohybu vlasov. Vďaka technológii 
Pro-Keratin s obsahom ceramidov 
a kationických polymérov, pomáha 
obnoviť a chrániť vlasové vlákno 
bez zaťaženia počas uhladzujúceho 
procesu. 

Použitie: Naneste v malom množstve 
do umytých a uterákom vysušených 
vlasov a rovnomerne rozdistribujte 
do dĺžok a končekov. Prečešte 
a zľahka presušte, potom upravte 
s použitím parnej žehličky Steampod. 

TIP: Na dokonalé, pružné uhladenie 
stačí množstvo lieskového 
orieška. Pri scitlivených vlasoch 
mlieko nanášajte na dva razy, čím 
zabezpečíte ich lepšiu celistvosť. 
Potom vlasy pred presušením 
rozčešte. 

HĹBKOVO KONCENTROVANÉ SÉRUM PRE KRÁSNE 
KONČEKY VLASOV 

- pre všetky typy vlasov. Aktivované parnou žehličkou 
Steampod na ochranu vlasov a ich záverečné skrášlenie. 
Zaceľuje končeky s nádherne splývajúcim efektom. 

Použitie: Aplikujte na suché vlasy pri finálnej úprave. 
V dlaniach zahrejte 2 kvapky séra a rovnomerne ho 
naneste na končeky. 

TIP: Aby ste dosiahli intenzívny lesk vlasov, pridajte 
2 kvapky séra k vyhladzujúcemu mlieku alebo krému 
pred presušením vlasov. Sérum môžete nosiť so sebou 
v kabelke, a tak skrášľovať svoj účes kedykoľvek chcete. 



UPOZORNENIA

SERVIS

•  Prečítajte si podrobné inštrukcie v návode na 
použitie. 

•  Nepoužívajte na umelé vlasy (predĺžené...). 
•  Do vody nepridávajte žiadne látky (žiadne 

produkty, ani žiadne esenciálne oleje). 
•  Skôr než začnete Steampod používať, vložte filter 

do zásobníka na vodu. 
•  Zásobník na vodu pri jeho plnení vždy vyjmite 

z podstavca. 
•  Steampod nepoužívajte v blízkosti umývadla alebo 

iných zariadení s vodou. 

Servis vykonáva servisné centrum 
Rowenty: 

LASER Komárno, spol. s.r.o.
Mesačná 20
945 01  Komárno

Mobil: +421 915 222 454
Tel.: +421 35 77 02 688
Email: servis@laser-kn.sk

Dopravu do servisu hradí kupujúci. 
Dopravu späť hradí servis. Čas vybavenia 
záručnej opravy je 7 pracovných dní od 
doručenia do servisu. 

1)  Filter vyberte z obalu, odstráňte červenú 
krytku z jeho hornej časti a vložte ho do 
zásobníka na vodu. 

2)  Zásobník vyjmite z podstavca a naplňte ho 
vodou. 

3)  Steampod zapojte do elektriny, stlačte 
tlačidlo on/off počas 4 sekúnd a Steampod 
zapnite. 

4)  Vyberte vhodnú teplotu platní pomocou 
tlačítok +/-. 

PRVÉ POUŽITIE

1)  Vždy sa uistite, že úroveň vody v nádrži sa 
nachádza vždy nad indikátorom minima. 

2)  Tlačidlo on/off stlačte na 4 sekundy 
a Steampod zapnite. 

3)  Vyberte optimálnu teplotu pomocou tlačidiel 
+/-. 

4)  Po 5 sekundách je nastavená teplota 
uzamknutá, na displeji sa objaví symbol 
zámku. Ak chcete teplotu zmeniť, stlačte 
tlačidlo +/- počas pár sekúnd. 

5)  Steampod sa automaticky vypne, pokiaľ sa 
nepoužíva dlhšie ako 1,5 hodiny. 

KAŽDODENNÉ POUŽITIE

FILTER
Životnosť filtra je približne 6 mesiacov. Filter sa 
musí vymeniť v prípade, že sa zafarbí namodro. 
Steampod je dodávaný s jedným filtrom. Náhradný 
filter je možné objednať u obchodného zástupcu. 

filter je funkčný

filter vyschol a je nutné ponoriť ho do vody

filter musí byť vymenený

NÁVOD NA POUŽITIE 
PROFESIONÁLNEJ ŽEHLIČKY 

Pozrite si inštruktážne video na našom 
kanáli YouTube. 
www.youtube.com/lpczsk

NA STEAMPOD JE POSKYTNUTÁ 
ZÁRUKA 2 ROKY.



KROK 1 - UMÝVANIE

1)  Vasy umyte šampónom Liss Unlimited 
alebo iným šampónom zo Série Expert. 
Vlasy opláchnite. 

2)  Aplikujte masku Liss Unlimited alebo inú 
masku zo Série Expert. Vlasy opláchnite. 

3) Vlasy vysušte uterákom. 

GLAMOUR VLNY

Vlasy natočte okolo 
Steampodu a vytvorte 
jemné vlny. 

VLNITÝ LOOK

Pomaly otáčajte 
platňami dovnútra 
a von, aby ste docielili 
pružný účes. 

ROVNÝ LOOK

Vlasy uhlaď te od 
korienkov až po 
končeky. Steampodom 
pohybujte pomaly, 
aby ste maximalizovali 
kontakt vlasov 
s platňami. 

KROK 2 - APLIKÁCIA PRODUKTOV 
STEAMPOD

1)  Aplikujte vyplňujúce mlieko na jemné 
vlasy alebo obnovujúci krém pre pevné 
vlasy v malom množstve vo veľ kosti 1 až 
2 lieskových orieškov. 

2) Vlasy prečešte a vysušte na 80 - 100 %. 
3) Ku končekom naneste ochranné sérum. 
4)  Vlasy uhlaď te pomocou 1 až 2 pomalých 

prežehlení každého prameňa. 

STEAMSTYLE - SLUŽBA V SALÓNE

FINÁLNY STYLING

OBJAVTE MOŽNOSTI POUŽITIA 
PARNEJ ŽEHLIČKY STEAMPOD

AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ TEPLOTU
TEPLOTA TYP VLASOV

NOVINKA!
140 °C

VEĽMI SCITLIVENÉ / KREHKÉ / LÁMAVÉ
Opakované farbenie
S melírom
Po použití zosvetľovača

Novinka: nízka teplota, optimálna starostlivosť o najcitlivejšie vlasy. Ideálna pri 
dosiahnutí šetrného výsledku a prirodzeného pohybu vlasov. 

170 °C PRÍRODNÉ / JEMNÉ / SCITLIVENÉ
Farbené
S melírom 
Po použití zosvetľovača

180 °C - 200 °C PRÍRODNÉ / MERNE SCITLIVENÉ / FARBENÉ

210 °C PRÍRODNÉ / PEVNÉ / VEĽMI ODOLNÉ



NAPLŇTE ZÁSOBNÍK NA VODU
Pred každým plnením zásobník vyjmite 
vysunutím z podstavca, nadvihnite plniace 
viečko a naplňte zásobník vodou až po 
maximálnu hladinu. Zásobník vložte naspäť. 

PRÍSTROJ ZAPOJTE DO ELEKTRINY
Po zapojení, stlačte dlhšie tlačidlo on/off. Po 
zapnutí sa automaticky aktivuje LCD displej. 

ZVOĽTE OPTIMÁLNU TEPLOTU PODĽA 
TYPU UPRAVOVANÝCH VLASOV
Teplotu nastavte tlačidlami +/-. 

ZAČNITE SO ŽEHLENÍM
Každý prameň prechádzajte raz pomalým 
pohybom. Ak máte husté vlasy, prameň 
prechádzajte dvakrát. 

PRVÉ POUŽITIE

NÁVOD NA POUŽITIE ŽEHLIČKY 
NA DOMA

V prístroji by sa mala používať mäkká, 
demineralizovaná voda. Ak sa nebudete 
týmto odporúčaním riadiť, dôjde k zníženiu 
účinnosti Vášho prístroja. Na zanesenie 
prístroja vodným kameňom, vplyvom 
používania tvrdej vody, sa záruka nevzťahuje. 

POZOR! Do zásobníka na vodu 
nepridávajte žiadne prísady. 

AKÚ VODU POUŽÍVAŤ FUNKCIA UZAMKNUTIA TEPLOTY

V prípade, že nastavíte teplotu, po 5 sekundách 
prejde prístroj do režimu LOCK AUTO, kedy 
uzamkne Vami nastavenú teplotu, a tým zabráni 
neúmyselnému stlačeniu tlačidiel. Funkciu opäť 
zrušíte stlačením +/-. 

POZOR! Ak nebudete do 1 hodiny s prístrojom 
manipulovať, prejde do režimu spánku. 

AKO SPRÁVNE NASTAVIŤ TEPLOTU
TEPLOTA TYP VLASOV

NOVINKA!
140 °C

VEĽMI SCITLIVENÉ / KREHKÉ / 
LÁMAVÉ
Opakované farbenie
S melírom
Po použití zosvetľovača

Novinka: nízka teplota, optimálna 
starostlivosť o najcitlivejšie vlasy. 
Ideálna pri dosiahnutí šetrného výsledku 
a prirodzeného pohybu vlasov. 

170 °C PRÍRODNÉ / JEMNÉ / SCITLIVENÉ
Farbené
S melírom 
Po použití zosvetľovača

180 °C - 200 °C PRÍRODNÉ / MERNE SCITLIVENÉ / 
FARBENÉ

210 °C PRÍRODNÉ / PEVNÉ / VEĽMI ODOLNÉ

SERVIS

Servis vykonáva servisné centrum 
Rowenty: 

LASER Komárno, spol. s.r.o.
Mesačná 20
945 01  Komárno

Mobil: +421 915 222 454
Tel.: +421 35 77 02 688
Email: servis@laser-kn.sk

Dopravu do servisu hradí kupujúci. 
Dopravu späť hradí servis. Čas 
vybavenia záručnej opravy je 7 
pracovných dní od doručenia do 
servisu. 

NA STEAMPOD 
JE POSKYTNUTÁ 
ZÁRUKA 2 ROKY.



POSTUP PRI ŽEHLENÍ DOMA

ROZMANITÝ LOOK VĎAKA STEAMPODU

POZOR! ŽEHLIČKU 
POUŽÍVAJTE S PAROU 

AKTIVOVANÝMI 
PRODUKTMI STEAMPOD

1) Umyte si vlasy. 
2)  Na veľmi citlivé vlasy naneste vhodnú 

oplachovaciu starostlivosť (napr. masku 
Liss Unlimited). 

3) Vlasy si opláchnite a prečešte. 
4) Vlasy vysušte uterákom. 

5) Naneste prípravok Steampod a votrite 
ho po celej dĺžke vlasov a do končekov. 

6) Vlasy prečešte. 
7) Vlasy vysušte fénom. 
8)  Hrebeňom vytvorte tenký prameň vlasov 

(niekoľ ko cm), prečešte ho a umiestnite 
medzi platne. 

9) Vlasy platňami pevne zovrite. 
10)  Prístroj nechajte pomaly kĺzať od 

korienkov ku končekom, aby para mohla 
dobre preniknúť do stredu prameňa. 

GLAMOUR VLNY

Vlasy natočte okolo 
Steampodu a vytvorte 
jemné vlny. 

VLNITÝ LOOK

Pomaly otáčajte 
platňami dovnútra 
a von, aby ste docielili 
pružný účes. 

ROVNÝ LOOK

Vlasy uhlaď te od 
korienkov až po 
končeky. Steampodom 
pohybujte pomaly, 
aby ste maximalizovali 
kontakt vlasov 
s platňami. 

VĎAKA STEAMPODU DOSIAHNETE 
ZDRAVÉ A UHLADENÉ VLASY, 

ZACELENÉ KONČEKY, ZRKADLOVÝ LESK 
A INTENZÍVNU VÝŽIVU. 

ZÍSKATE ĽAHŠIE UPRAVITEĽNÉ VLASY AŽ PRI 3 UMÝVANIACH.

Vysokoúčinný obnovujúci 
a vyhladzujúci krém 
- pre husté vlasy

Hĺbkovo 
koncentrované 
sérum pre krásne 
končeky vlasov 
-  pre všetky typy 

vlasov

Vysokoúčinné vyplňujúce 
a vyhladzujúce mlieko 
- pre jemné vlasy


